
Externt på bil

 – Kompletta vinter- & sommarhjul skall finnas med vid 

återlämnandet

 – Låsmuttrar till låsbultar / extra hjulbultar och navringar - 

(används vid däckbyte )

 – Antenn - om lös antenn finns

 – Dragkrok - om din bil har avtagbar dragkrok

 – Takbox - Lastbågar etc (om medfinansierat med bilen)

Service och underhåll

 –  Servicebok

 –  Instruktionsbok

Internt på bil

 – 2 X nycklar

 – Fjärrkontroll till bränsledriven värmare

 – Insynskydd / Hatthylla

 – Skyddsgaller – Combibilar

 – Nackstöd

 – Mattor tyg / gummi- + bagagerumsmattor

 – Reservhjul och/eller kompressor + lagningskit, verktyg 

& varningstriangel

 – Sladd till motorvärmare och kupéfläkt

 – Insatslådor till förvaringsfack

 – Uttagbara stolar / baksäte

Elektronik & Hifi

 – CD Box - CD-växlare etc. / Fjärrkontroll till DVD-spelare 

/ HiFi utrustning

 – Navigation dvd/skivor (fabriksmonterad GPS)

 – Lös GPS om medfinansierad med bilen

Skada vid återlämning:

Det är vanligt att leasingbilar har skador vid återlämning. 

Skador på grund av normalt slitage accepteras av Athlon 

och eventuella kostnader för detta debiteras inte kunden. 

Skador som inte betraktas som normalt slitage, och som 

påverkar värdet på fordonet i betydande utsträckning, 

vidarefaktureras. Det kallas för skada vid återlämning. Den 

bedömningen förlitas på generella räntenormer. Efter 

återlämning bedöms fordonet av en oberoende part. För att 

undvika oväntade kostnader efter återlämning, råder Athlon 

att man meddelar oss i god tid (under avtalets löptid) 

angående skador som har uppstått, och att lämna in 

fordonet för skadereparation. 

På vår webbsida www.athlon.com hittas en tydlig översikt 

av alla typer skador som vidarefaktureras till kunden. 

avsaknad av dokument. 

Personliga tillhörigheter:

Glöm inte att ta med alla personliga tillhörigheter (CD, 

solglasögon, paraply, …). Athlon ansvarar inte för 

borttappade eller övergivna personliga tillhörigheter. 

Tillval, tillbehör:

Kolla att alla tillval och tillbehör som är inkluderade i 

leasingavtalet finns med vid återlämning av fordonet. (tex. 

CD spelare, GPS,…)

Egna tillbehör:

Tillbehör som föraren själv har finansierat får tas med, så 

länge man bevarar (d.v.s. inte skadar) fordonets 

ursprungliga skick (spoilers, högtalare, ledningar i fordonet, 

antenn, o.s.v. får man inte ta bort)

Biltvätt:

Fordonet ska ha tvättats ordentligt både invändigt och 

utvändigt vid återlämning. 

Skada:

Experter noterar alla oacceptabla skador som inte blivit 

reparerade under leasingperioden. Kostnader för 

reparation av dessa skador debiteras enligt den 

skadematrisen.

Checklista
 
Saker som lämnas i fordonet vid återlämning:

Viktigt


